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Referat sportsutvalg 30 oktober 2021 

Til stede: 
Ragnhild Nordmelan 
Fred Gjelseth 
Rune Edvardsen 
Eva Therese Beer-With 
Steinar Risinggard 
 
Eva Thesen (ikke tilstede) 
Jan R Skyttesæter (ikke tilstede) 
 
Delvis tilstede: 
 
Referent: Ragnhild Nordmelan 
 
 
Oppsummering av representasjon 2021  

Noen kompilasjoner vedr. korona tiltak. Opplevelser av noen oppmykninger 

underveis i konkurransene, med varierende restriksjoner og krav på de forskjellige 

stedene. Mange ga blaffen til maskebruk. Under konkurransen Porec, var skyttere 

innlosjert sammen med turister. Våre folk var flinke. Ingen har blitt smittet.  

Mange bra prestasjoner og spesielt kan nevnes: 

• Gull til Terje Bakke i klassen instinkt under EM 3D 

• Bronse til Ylva Helle i klassen compound jr. under EM felt 

• Kvoteplass til World Games 2022 for langbue herrer, vunnet av Lars Marius 
Sørlie.  

• 6. plass for Anders Faugstad i compound herrer under WC i Guatemala.  
 

Rune har ordet. 

Rune delte erfaringer fra EM 3D, hvor Norge sendte 12 utøvere.  

 

Trenerstipend - skoglandslaget 

Det har blitt en del endringer når det gjelder trener for skoglandslaget og i høst ble 

Mats Inge Smørdal forespurt om å tre inn som trener.  Han blir en del av forbundets 

trenerkollegium, for skogskyting. Stipend til Mats Inge for 2021 bestemmes etter at 

skoglandslagets samling og øvrige aktiviteter for 2021 er avsluttet. 
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Revidert skytteravtale 

Det er behov for å revidere skytteravtalen, for å tilfredstille krav fra Antidoping Norge. 

Avtalen er gjennomgått sammen med trenerne. Godkjent og sendes til styret for 

vedtak. 

 

Representasjon 2022  

Fremdeles er flere konkurranser forsinket i henhold til opprinnelige frekvenser, men 

det meste er i rute. Forslag til representasjon er laget sammen med trenere. 

Forslaget behandles i styremøte i november. 

 

Plan for 2022 og forslag til budsjett for landslagene.  

Landslagstrenerne la frem oversikt over planlagte aktiviteter for 2022 og kostnader 

knyttet til aktivitetene.  For recurve er det laget oversikt over planlagte aktiviteter frem 

til OL 2024. 

Årlig opptak til skoglandslaget flyttes fra våren til høsten 

 

Profilering av landslaget 

Det skal fokuseres på mer informasjon fra landslagene og det planlegges blant annet 

en presentasjon av trenere på nettsiden.  


